Nieuwe Dorpsschool Westwoud
Aan alle ouders van de (toekomstige) kinderen op de basisscholen in Westwoud.
Geachte ouders,
Eind november 2016 hebben wij u voor het laatst in de Nieuwsbrief geïnformeerd over de
voorbereidingen op de Nieuwe Dorpsschool Westwoud. We hebben u toen gemeld dat de
besluitvorming door de besturen formeel in gang gezet was. Deze besluitvorming,
gebaseerd op het eindrapport van de stuurgroep, blijkt echter meer tijd in beslag te
nemen dan verwacht.
De besturen hebben het voorgenomen besluit tot de samenvoeging van de scholen met
het eindrapport ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de
scholen. Deze hebben vervolgens het eindrapport goed bestudeerd en besproken.
De gezamenlijke medezeggenschapsraden zijn in de maand december in overleg
getreden met de beide besturen over het eindrapport.
Dit overleg heeft er toe geleid dat, op verzoek van de medezeggenschapsraden, de
besturen het eindrapport op een aantal punten hebben aangepast.
Op basis van de statuten van SKO de Streek dient er voor de samenvoeging van de
scholen tevens goedkeuring verleend te worden door de Nederlandse Katholieke
Schoolraad (NKSR). Op basis van het eindrapport heeft het bestuur van SKO de Streek
in november dan ook een verzoek tot goedkeuring ingediend bij de NKSR.
Daarover heeft in december een afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de NKSR.
Vervolgens zijn er eind december een aantal wijzigingsvoorstellen, voor de statuten van
de nieuwe rechtspersoon, door de NKSR ingediend. Deze voorstellen zijn in januari weer
besproken door de beide schoolbesturen, van commentaar voorzien en aangepast. Eind
januari zijn de aangepaste statuten weer ter goedkeuring voorgelegd aan de NKSR. Op
dit moment wachten de besturen op de goedkeuring van de NKSR.
Met name deze route langs de NKSR vraagt meer tijd dan verwacht. Ieder
wijzigingsvoorstel, overleg en aanpassing heeft natuurlijk een zekere doorlooptijd.
Daarbij speelt mee dat de NKSR zich momenteel nadrukkelijk positioneert in de landelijke
discussie omtrent de samenwerkingsscholen. In december is een wetsvoorstel aangaande
de samenwerkingsscholen in de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft de
bespreking daarvan vervolgens echter opgeschoven tot na de verkiezingen in maart.
Deze politieke actualiteit van het onderwerp is van invloed op de opstelling van de NKSR.
We zijn er van overtuigd dat we er uit gaan komen, maar het vraagt wel meer tijd en
geduld.
De besturen gaan de verdere voorbereidingen op de Nieuwe Dorpsschool na de
voorjaarsvakantie in gang zetten, in het vertrouwen dat de goedkeuring van de NKSR
verkregen zal worden.
We blijven ons richten op de realisatie van de Nieuwe Dorpsschool Westwoud
per 1 augustus 2017.
Met vriendelijke groet,
Marlies Harlaar
Bestuursdirectie SKO De Streek
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College van Bestuur Stichting Present

